Kostelníček
Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov

číslo 6

ročník XIII

Duchovní slovo
Benedikt

XVI.:

Slavíme

svátek

Nejsv.

Srdce Ježíšova, jehož uctívání je v křesťanském
lidu hluboce zakořeněno. V řeči Bible je „srdce“
středem osoby, sídlem jejích pocitů a úmyslů.
V srdci Spasitele uctíváme lásku Boha k lidem,
jeho vůli k všezahrnující spáse, jeho nekonečné
milosrdenství.

Uctívání

Srdce

Ježíšova

tedy

znamená vzývání Srdce, které nás milovalo až
do krajnosti, bylo probodeno kopím a z něhož
vytekla

krev

a

voda

jako

nevyčerpatelný

pramen nového života.
Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!!
Jméno: ..................................................Příjmení: .......................................................... ...
Tajenka……………………………………………………………………………………………………………………….

Objevování a radostné prožívání daru Boží
lásky vám přejí vaši piaristé.
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Úmysly mší svatých v měsíci červen
3. 6., neděle, 10.30: Za + sestru, živou a + rodinu
6. 6., středa – vigilie B. Těla, 17.30: Za farní růžencové
společenství
8. 6., pátek, 17.30: Za živou a + rodinu Káčerkovou a
DO
10. 6., neděle, 9.00: Za + Anežku a Josefa Pížovi, rodi
če, živou a + rodinu a DO
13. 6., středa: mše sv. nebude
15. 6., pátek, 17.30: Za + Jana Bajara, manželku, DO
a za živou rodinu
17. 6., neděle, 18.30: Za + Františka Kotka, rodiče, DO
a za živou rodinu
20. 6., středa, 17.30: Za + Marii Jarskou, živou a + ro
dinu a DO
22. 6., pátek: mše sv. nebude
24. 6., neděle, 10.30: Za farníky a dobrodince kostela
27. 6., středa, 17.30: Za + rodinu Šmachovu, Berčínko
vu, DO a za živou rodinu

hlubší smysl: Duch uvádí do
Pravdy, „do samotného Syna“ („já jsem Pravda“), do hlubin
jeho nitra! Chceš poznat Ježíšovo
srdce? Pak… pros Ducha, aby tě
do něj „ponořil“!
Hans Urs von Balthasar dovádí vysvětlení této janovské pasáže ještě
dál. Duch uvede do Pravdy nejen uvedením do nějakého učení (nebo
do litery Písma), ale do hlubin života (tj. Pravdy) mezi Otcem a Synem. A toto „uvádění“ není jakousi „turistickou procházkou“ (podobně
jako turisté obdivují „zdáli“ nádhernou jeskyni či neznámou krajinu),
ale skutečným připodobněním Kristu: jen jako synové v Synu, jen stálým přetvářením do Kristovy podoby je možné pronikat do hlubin Božího tajemství. Tento Duch uvádí do Pravdy, do prostoru mezi Otcem a
Synem. Toto uvádění do vnitrobožské pravdy se dá vysvětlit jen jako
proměňování v Božím prostoru: Duch je pak ten, který očišťuje, osvěcuje, sjednocuje, „zbožšťuje“. (Dle H. Urs von Balthasar, Lo Spirito
della Verità, 20-21)
„Tak jako jsme pozvedáni skrze neviditelný obraz (Krista) k nazírání
původního slavného obrazu (Otce), tak je v Synu neodděleně přítomný
Duch vhledu, který v sobě uschopňuje k nazírání Krista těm, kteří se
radují při pohledu na pravdu. Duch toto koná ne z vnějšku, ale v sobě
samotném uvádí do pravdy… Ve tvém světle vidíme světlo, to znamená v osvícení Ducha… A tak on ukazuje v sobě samotném slávu Jednorozeného.“ (Sv. Bazil Veliký, De Spiritu Sancto 18)
Úžasné, ne?

1. 7., neděle, 18.30: O B. ochranu pro syna při pobytu

(převzato z www.pastorace.cz)

v zahraničí, za + Květoslavu a Ladislava
Sobkovi a DO
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Nebylo by lepší učení o Trojici
vynechat?
K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se
v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že
je to asi pravda. Ne že by „učení o Trojici“ nemělo význam pro náš
život, naopak!
Jen si však přiznejme… není to spíš tak, že v „praktickém křesťanském životě“ (v modlitbě, v liturgii…) počítáme jen s jednou božskou
osobou? Jistě, bohužel nejsme schopni „pojmout“ tajemství Boží Trojice, nejsme schopni „mít vztah“ k tomuto tajemství trojjediného Boha – stěží dokážeme navázat vztah s Bohem, natož abychom rozlišovali jednotlivé osoby… či dokonce navázali vztah k Bohu v Trojici,
ve třech osobách, ve společenství tří. A přitom – pokud prozatím nejsme s to žít svůj život v tomto Božím tajemství, tak nemusíme propadat rezignaci: můžeme se naopak těšit na to, že nás toto čeká.

Farní diář
3. 6., neděle – po mši sv. spol. adorace Nejsv. Svát.,
10. 6., neděle – po mši sv. průvod Božího Těla,
13. 6., středa – farní zájezd na domácí pouť na
Blatnické hoře,
15. 6., pátek – slav. BSPJ, po mši sv. pobožnost
k BSPJ,
17. 6., neděle – při mši sv. sbírka na opravu kostela,
24. 6., neděle – 100. výročí posvěcení kostela,
od 25. 6. do 2. 9. platí prázdninový rozpis bohoslužeb:

neděle
Bylo by úžasné aspoň někdy nahlédnout, že naše modlitba, liturgie,
ba dokonce náš obyčejný život není „jen v Bohu“, jen v Kristu – ale
dokonce v Trojici! Modlitba například není nikdy pouhým rozhovorem s Bohem: to je Duch Syna, který v nás vyvolává touhu po Otci, a
tím modlitbu! A svátosti… to nejsou jen setkání s Kristem. To Otec
nám daruje („v různých podobách!“) svého Syna… a to mocí Ducha
svatého! A náš obyčejný život? Byl by méně obyčejný a šedý, kdybychom „viděli a prožívali“, že nežijeme my… ale samotná Trojice si
učinila v naší vnitřní svatyni „místo k přebývání“ – v nás je její svatostánek! Místo svaté!
Janovo evangelium dnešní liturgie poukazuje na jeden aspekt činnosti
Ducha: On uvádí do Pravdy. Co to znamená? On je ten, kdo nám dává porozumět pravdě Písma, jistě (a proto pros Ducha, kdykoli nerozumíš Božím výrokům). V janovské řeči však toto místo má ještě
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Strážnice
7.30, 10.30

Radějov
18.30
(červenec)

Petrov
18.30
(srpen)

Sudoměřice
9.00

pondělí*
úterý
středa
čtvrtek

18.30
(u P. Marie)
17.30

18.30

18.30 (u sv.
Martina)

17.30

pátek
sobota

18.30
18.30
(srpen)

18.30
(červenec)

* pondělí je den rezervovaný na zádušní mše sv. a
pohřby; případné změny v rozpise bohoslužeb sledujte
v prázdninovém Kostelníčku a v ohláškách.
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Přijměte pozváni na slavnostní
bohoslužby při příležitosti oslav
100.

výročí

posvěcení

radějovského kostela sv. Cyrila
a Metoděje a 600. výročí první
písemné zmínky o obci:
24.

června

2012

(neděle)

–

100.

výročí

posvěcení kostela, 10.30 hod.: mši sv. bude sloužit a
kazatelem bude Mons. Václav Vrba, farář Veselí n. M. a
děkan veselského děkanátu
5. července (čtvrtek) – radějovská pouť při
příležitosti slav. sv. Cyrila a Metoděje, 10.30 hod.:
poutní mši sv. bude sloužit a kazatelem bude P. Mgr.
Petr Wnuk, farář Lipov
8. července (neděle) – ukončení oslav 100. a
600. výročí, 10.30 hod.: mši sv. bude sloužit a
kazatelem bude Mons. Jan Můčka, farář a děkan Ujezd
Val. Klobuk
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